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Algemene gegevens
Sectie

Normale Sectie

Datum gestorven

:

14-6-2018

Klinische gegevens
Anamnese

:

Konik paard onderzoek
6 years
11 juli 2018, aanvullende informatie van de inzender:
De merrie is niet geuthanaseerd, maar is uit zichzelf overleden.

Ingezonden materialen
Niet gespec.
Conclusie
Konik 19.
Volwassen Koniks merrie (Equus caballus), redelijke bespiering, enige vetreserves.
Drachtig van voldragen hengstveulen, lichaamsgewicht 33 kg, kruin-staartvbasis 90 cm.
Leeftijd schatting gebit: 6 jaar oud.
Klinische verschijnselen door:
In partu, dystocia door kruinligging foetus, secundair incarceratie en ruptuur caecum, hevige subacute perforatieve
fibrino-purulente peritonitis, moribund.
Daarnaast:
- Maag goed gevuld met hooi en gras.
- enkele Gasterophilus (paardenhorzel) larven in de maag. Focale ulceratieve gastritis op aanhechtingsplaatsen van de
larven.
- wormaneurisma in scheilswortel. Etiologie: Strongylus vulgaris.
- matige, focaal sterke, eosinofiele en granulomatueze enteritis in gehele colon en caecum. Etiologie: Cyathostominae
(kleine rode bloedworm) en Strongylus vulgaris (grote bloedworm).
Commentaar:
Deze volwassen Koniksmerrie was aan het bevallen van een voldragen hengstveulen. Omdat het veulen in kruinligging
lag stokte het geboorteproces, raakte een deel van de blinde darm ingeklemd en scheurde helemaal door. Hierdoor had
de merrie een hevige buikvliesontsteking met voedseldelen vrij in de buikholte. Het proces was zo ver gevorderd dat de
merrie dit niet meer kon overleven.
12 juli 2018, aanpassing van de conclusie na extra informatie van inzender:
De merrie was niet geuthanaseerd.
Klinische verschijnselen en overlijden door:
In partu, dystocia door kruinligging foetus, secundair incarceratie en ruptuur caecum, hevige subacute perforatieve
fibrino-purulente peritonitis, moribund.

Macroscopie
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Sectiedatum: 16/June/2018 Path: MK Intern: JDM
Diersoort: Horse, Konik (Equus caballus)
Leeftijd: Adult
Chip/Oormerk: No identification
Gewicht: 341 kg
Kadavertoestand: Mild to moderate autolysis
Bespiering / vetreserves: Moderately muscled and some fat deposits
Huid: Caudal to the right hind limb (approximately 10 cm of it), and approximately at the same height as the neck of
the scapula, 20 cm linear stitching with subcutaneous hemorrhage and edema. At the same location, on the left side,
multifocal hemorrhages at the subcutis.
Kop en hals
Neus: No abnormalities (NA)
Oren / ogen: NA
Mondholte: NA
Tong: NA
Hersenen: Not assessed
(Bij)schildklieren: Not assessed
Pharynx:NA
Thorax / respiratie & circulatie
Ligging organen / vrij vocht: NA
Trachea: MA
Longen: Poorly collapsed, wet and shiny (compatible with edema). Mainly at the cranial lobes, multifocal, small (4x4
mm diameter) hemorrhages.
Peribronchial LN: NA
Hart en grote vaten: The pericardium, epicardium and myocardium had multifocal, small hemorrhages.
Abdomen/ overige interne organen
Ligging organen/ vrij vocht: The abdominal cavity has large amounts of pus intermixed with fibrin and plant material:
present at serosal surface of small intestine, abdominal wall, diaphragm and liver. Additionally, 3 to 5 liters of pale
yellow/green free fluid (purulent exsudate).
At the mesenteric root multifocal, small dilations of the lumen (aneurysm), where some (1-5) small (0.3 to 0.5cm in
length), Strongylus vulgaris with blood clots, associated with mural arterial thickening and firmness: verminous
thrombosis and fibrosis.
One of the lymph nodes next to the mesenteric root is diffusely enlarged.
Attached to the mesentery, a round 1.5x1.5cm diameter, firm structure. At cut surface, a parasitic structure surrounded
by fibrous tissue.
Oesophagus: NA
Maag: Small amount (20-30) of Gasterophilus spp, mainly at the non-glandular portion of the stomach. At the points
where the parasites are attached, small (3x3x2 mm diameter) indentations surrounded by a firm rim can be
appreciated. The stomach is well filled with undigested grass and hay.
Duodenum: Moderately filled with pale brown/green fluid material.
Pancreas:NA
Jejunum/ ileum: Mutifocal, small (3x3x2 mm diameter), dark red indentations in the mucosa. These intestinal parts are
moderately filled with pale brown/green fluid material.
Caecum: Focal 4x4 cm diameter rupture at the ventral caecum, 20cm away from the apex of the cecum, the rupture
edges are diffusely dark red. Caecal mucoosa contains Cyatostominae, with mild, multifocal, small (2x2x2 mm diameter)
round indentations at the mucosa. The cecum is moderately filled with pale brown/green fluid content.
Colon: Same parasitic structures, lesions and content as in caecum.
Lever: NA
Milt: NA
Nieren: Multifocal hemorrhages throughout the organ.
Bijnieren: NA
Geslachtsapparaat: Female, pregnant. Male fetus, 33kg crown - tailbase length is 90 cm. A terme, in a parturition
position with its crown in the birth canal.
Skelet/ extremiteiten
Mineralisatie: Good
Gewrichten: NA
Voetzolen: NA
Beenmerg: NA
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Microscopie
IJzer, 29 juni 2018.
Er zijn geen bijzonderheden in: duodenum, nieren, bijnieren, hartspier, pancreas, schildklier, ovarium, placenta.
Milt: lymfoïd depletie in de witte pulpa. Sterke hyperemie in de rode pulpa.
Beenmerg: celrijkdom ±60%, activiteit in erytropoëse, granulopoëse en productie van bloedplaatjes door
megakaryocyten, aanwezigheid van enkele ijzerbeladen macrofagen.
Mesenterium: gelaagd proces met necrotisch vetweefsel omgeven door concentrische fibrose.
Een dunne darm: door autolyse is de oppervlakkige mucosa niet goed te beoordelen. In de diepe lamina propria
geringe infiltratie door eosinofiele granulocyten, deels doorlopend tot in de submucosa.
Lymfnodulus bronchialis: grote acute bloedingen in rand en mergsinussen. Enkele actieve lymfefollikels in de cortex.
Lever: in portale velden geringe lymfoplasmacellulaire infiltratie en enkele ijzerbeladen macrofagen. Sinusoïden in
gehele parenchym matig celrijk door neutrofiele granulocyten. Diffuus opname van eiwit globuli in hepatocyten.
Longen: diffuus matige, soms sterke hyperemie in alle vaten. Intra-alveolair gering oedeem, focaal toename van intraalveolaire macrofagen.
Maag: in het glandulaire gedeelte een geringe tot matige infiltratie door eosinofiele granulocyten doorlopend tot in de
submucosa.
Lymfeknoop naast aneurysma: verbrede cortex actieve confluerende lymffollikels in rand en mergsinussen multipele
macrofagen en minder grote aantallen eosinofiele granulocyten.
Ruptuur rand coecum: transmurale epitheel bedekt met fibrine, voedseldelen, bacteriën aan onderzijde begrensd door
zeer sterke infiltratie met neutrofiele granulocyten, bloedingen, hyperemie.
De aangrenzende mucosa is sterk hyperemisch, oedemateus met sterke infiltratie door eosinofiele granulocyten
doorlopend tot in de submucosa. Uitgebreid oedeem, zeer sterke lymfangiëctasie in de submucosa en de tunica
muscularis, multifocaal intravasculaire trombi, intravasculaire leukocytose door neutrofiele granulocyten.
Colon: oedeem in tunica mucosa. Sterke infiltratie door eosinofiele granulocyten in de gehele mucosa doorlopend tot
diep in de submucosa, daar focaal geassocieerd met vaatproliferatie en macrofagen. Actieve Peyerse platen. Plaatselijk
enkele kleine aansnijdingen van nematoden in de mucosa.
Aneurysmale wortel: de tunica intima is plaatselijk bedekt met een deels gereorganiseerd trombus waarin ruime
aantallen eosinofiele granulocyten. Daaronder een de tunica muscularis uitgebreide infiltratie door ijzerbeladen
macrofagen, vaatproliferatie, lymfocyten, plasmacellen.
Huid achterbeen locatie naast hechting: geen veranderingen.

Aanvullend Onderzoek
Cytologie

HC lever: Anisokaryoses in hepatocytes, toxic granulocytes, macrophages
HC milt: Foamy macrophages and erithrophagocitosis
HC long: Edema
HC darm: Mixed population of bacteria

Verantwoordelijk
Veterinair Patholoog

Dr.

Specialist in opleiding

Geen
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Opmerkingen

Het VPDC behoudt te allen tijde het (intellectueel) eigendom van de uitslagen en conclusies in dit rapport.
Voor vragen zijn wij op werkdagen van 8.30-16.00 uur te bereiken op
of via email
Indien u een patholoog wilt spreken kan dit op werkdagen tussen 14.00 en 15.00 uur op telefoonnummer

.
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